
Remote systeembeheerder 

Digisource – Barendrecht 

Digisource is voor klanten de digitale bron voor zorgeloze automatisering en levert 

gedegen oplossingen voor ICT en telefonie aan steeds meer bedrijven. Met name 

systeembeheer op afstand, het koppelen van verschillende netwerken op locaties, 

clouddiensten en VoIP diensten, maakt Digisource een vooruitstrevend 

automatiseringsbedrijf dat voornamelijk in de regio, maar ook ver daarbuiten actief is. 

Om onze klanten beter te woord te kunnen staan, zijn wij dringend op zoek naar een 

fulltime Remote systeembeheerder (m/v). 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het correct te woord staan van onze 

klanten. Klanten kunnen bellen met diverse computerproblemen welke je goed kunt 

inschatten en oplossen.  

Functie-eisen: 

• Goede kennis van standaard softwarepakketten 

• Goede kennis van Microsoft besturingssystemen en Office  

• Kennis van Cloudoplossingen 

• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 

• Beheersing van de Duitse taal is een pre 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Minimaal MBO niveau 4 ICT 

• werkervaring in soortgelijke functie is een pre 

• wisselende diensten doordeweeks tussen 7.00 en 19.00 uur. 

• zaterdag dienst van 10:00 tot 17:00 volgens rooster  

Aanvullende vaardigheden: 

• Klantgerichte instelling; 

• Accuratesse, punctueel 

• Goede communicatieve en analytische vaardigheden 

Bedrijfsprofiel: 

Zorgeloze automatisering: daar staan wij voor bij Digisource. Of het nu gaat om het 

beheer van ICT-omgevingen, het inrichten van cloudoplossingen , de verbindingen 

waarmee netwerken worden benaderd of de telefonielijnen die gebruikt worden; wij 

begrijpen dat systemen 24/7 beschikbaar moeten zijn. Daarom is Digisource de 

digitale bron voor al deze uitdagingen. 

Dankzij ruim vijftien jaar ervaring in automatisering en remote beheer, biedt 

Digisource talrijke opdrachtgevers de kans om te profiteren van de meest efficiënte 

technologie. Met betaalbare totaaloplossingen op het gebied van systeembeheer, 

connectiviteit, cloud en telefonie stellen wij honderden gebruikers in staat om overal 

ter wereld met het grootst mogelijke comfort te werken. Digisource, uw digitale Bron. 


